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  2021 آذار/مارس 11
11320210-01:رقم التحرير  

 للنشر الفوري
 
 

 #الحياة_بعد_داعش

 إضاءات على التقدم الذي تم إحرازه في العراق وسوريا
 
 

وشركاؤها متحدين في مهمة دولية طويلة األمد لتهيئة عملية العزم الصلب  -ستبقى قوة المهام المشتركة  – جنــوب غرب آسيــــــــــــــا
 األمن الدائم في العراق وشمال شرق سوريا لتمكين أنشطة اإلستقرار والمساعدة اإلنسانية.

 
 فيما يلي أمثلة لدعم اإلستقرار والحياة بعد داعش:

 

 3 تويتر – مكتب المساعدة اإلنسانية -الوكالة األمريكية للتنمية الدولية صورة من : آذار/مارس  
 
أصبح الصراع السوري أكبر حاالت الطوارئ اإلنسانية وأكثرها تعقيًدا قد ل

مكتب  -الوكالة األمريكية للتنمية الدولية شركاء عمل  ن  إفي عصرنا. 
يكون فيه كثير من األحيان  فياألرواح  نقاذإجل أمن المساعدة اإلنسانية 

 خطر كبير على حياتهم.
 

مكتب المساعدة اإلنسانية منظمة األمم  -تدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
منظمة غير  18، و المتحدة للطفولة )اليونيسف( ، وبرنامج الغذاء العالمي

حكومية لتقديم المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة داخل سوريا والالجئين 
 السوريين في البلدان المجاورة.

 
العالمية  ، بما في ذلك اليونيسف ومنظمة الصحةشريًكا 11وكالة تمول ال

، ودعم ما لمساعدة الصحية الحيوية في سوريا، لتقديم االتابعة لألمم المتحدة
 مرفقًا صحيًا بشكل تراكمي. 480يقرب من 

 
، وكذلك المنظمة الدولية منظمة غير حكومية شريكة 12 ةتدعم الوكال 

توفير المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية في ، لللهجرة واليونيسف
 سوريا.

 
 لإلطالع على المزيد من المعلومات:

https://go.usa.gov/xsnRu 
https://twitter.com/USAIDSavesLives/status/13671803
64515598347 
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 7 تويتر – لتحالف الدوليافيديو من  :آذار/مارس 
 
نفجرة سواء من خالل عطل أو هناك أسلحة متفجرة ال تزال غير م إن  

تستمر في التأثير على األطفال حتى بعد انتهاء الصراع ومع وقد  ،تصميم
ضحايا لمثل هذه  الوخاصة األطفوقع الناس زيادة الحركة بعد النزاع 

 األجهزة المتفجرة.
 

إن ضمان أن يتمكن جميع العراقيين من العودة إلى ديارهم والعيش بأمان 
 يشكل جوهر عمل دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام.

 
، تركز المشاريع على تطهير الحدائق والمالعب في محافظتي األنبار ونينوى

محمية من إرث  بحيث تكونساحة آمنة للنمو واالستكشافومنحهم ملألطفال 
 داعش المدمر.

https://twitter.com/coalition/status/1368592274959912
964 

 
 
 
 

 8 تويتر – صورة من المنظمة الدولية للهجرة في العراق: آذار/مارس  
 

، دخلت المنظمة الدولية للهجرة في شراكة مع مركز تمكين السالم في العراق
، لتعزيز وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز السالم والتنمية في العراق
ت في الحوار العام حول القضايا الحاسمة المتعلقة باالستقرار وحل النزاعا

 نينوى.محافظة ، سنجار
 

خالل المشروع ، عملت المنظمة الدولية للهجرة في العراق ومركز تمكين 
السالم في العراق على بناء قدرات المنظمات المجتمعية في سنجار بما في 
ذلك المنظمات المحلية لألشخاص ذوي اإلعاقة. من خالل التدريب والتوجيه 

رات الالزمة إلدارة مشاريعهم ، طور الشباب والشابات المهاواإلرشاد
 المجتمعية الخاصة.

 
بدأت سحر ووالدها في رسم مدرسة في إحدى قرى سنجار لتشجيع وتعزيز 

 العملية التعليمية لكل من الطالب والمعلمين.
 
 هذه األنشطة.ل دعمبتقديم الالوكالة األمريكية للتنمية الدولية قوم ت

https://twitter.com/IOMIraq/status/1368890834062565
380 
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 9 تويتر –  للهجرة في العراقصورة من المنظمة الدولية : آذار/مارس 
 
ين. قامت تحسين الوصول إلى الخدمات األساسية ضروري لعودة النازح ن  إ

 -بدعم من وزارة الخارجية األمريكية و، المنظمة الدولية للهجرة في العراق
، بإعادة تأهيل محطة الكهرباء في بلدة مكتب السكان والالجئين والهجرة

المنصورية بمحافظة ديالى. أدى ذلك إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء التي 
 .من النازحين العائدينعائلة ، معظمهم  450يمكن االعتماد عليها لـ 

 
يدعم مكتب السكان والالجئين والهجرة الجهود المبذولة لحماية ومساعدة 

  الالجئين والمهاجرين المستضعفين في جميع أنحاء العالم.
https://twitter.com/IOMIraq/status/1369190852686458
882 
 
 

 9 يسبوكف –  للهجرة في العراقصورة من المنظمة الدولية : آذار/مارس 
 
؛ واصلت عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية آخذ في االزدياد ن  إ

لخارجية األمريكية: بدعم من وزارة او، المنظمة الدولية للهجرة في العراق
، أنشطتها لدعم النازحين داخليًا في عامرية مكتب السكان والالجئين والهجرة

 ، مع العودة إلى مناطقهم األصلية.الفلوجة بمحافظة األنبار
 

النقل عملية قد دعمتنا المنظمة الدولية للهجرة بل"قال سعود ، أب لستة أوالد 
 اإليجار والمال ومستلزمات المنزل واألهم من ذلك إعادة تأهيل المأوى.دفع و
لم يكن من  الوضع في الفلوجة اآلن مستقر للغاية ويمكن التحرك بحرية. ن  إ

 الممكن تحقيق ذلك لوال دعم المنظمة الدولية للهجرة".
 

، ساعدت المنظمة الدولية باإلضافة إلى النقل والمساعدات النقدية وسبل العيش
  .مشخًصا في إعادة تأهيل منازله 27للهجرة 

https://www.facebook.com/IOMIraq/posts/513893271
2847498?__tn__=-R 
 
 

 01 تويتر – الدائرة األوروبية للشؤون الخارجيةصورة من : آذار/مارس 
 

مناطقهم  يفداعش  لقضاء علىالضمان العودة اآلمنة للنازحين داخليًا بعد 
، أصبحت جهود إزالة التلوث أكثر أهمية من أي وقت مضى. يتم األصلية

تمويل العديد من أنشطة إزالة األلغام المنقذة للحياة في إقليم كردستان العراق 
وتنفذه  "داالصندوق االستئماني مد"، من خالل من قبل االتحاد األوروبي

  (.2018المجموعة االستشارية لأللغام ومنظمة هانديكاب إنترناشونال )
https://twitter.com/eu_eeas/status/136955109277895
0661 
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عملية العزم الصلب ألغراض إعالمية فقط. إن  المقاالت مأخوذة من  -قوة المهام المشتركة من قبل مالحظة: تم مشاركة هذه الروابط 

عملية العزم  -إخبارية على اإلنترنت. كما إن ها ال تعكس بالضرورة المواقف الرسمية للتحالف؛ وقوة المهام المشتركة  عدة مصادر
موارد األخرى. لمزيد من التفاصيل والتوثيق، يرجى اإلتصال الالصلب ال تدعم بالضرورة هذه األنشطة مباشرة من خالل األفراد أو 

 لمحتوى، من وجهة نظرنا إن ها أخبار جيدة تستحق أن يتم مشاركتها معكم.بالمصدر األصلي الناشر لهذا ا
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